Додаток №1
до Наказу № 26-од Про
затвердження програми
«Кешбек»
від «01» червня 2019 року
Офіційні правила програми «Кешбек» (надалі - Правила)
місто Ужгород

«01» червня 2019 року

1. Організатор програми та правове регулювання
1.1. Замовником програми «Кешбек» є:
Повне товариство «Ломбард Сакура» Качанова А.В. і компанія», ЄДРПОУ 35771633, що
знаходиться адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Залізнична, буд. 1 А, надалі Ломбард;
1.2. Організатором програми «Кешбек» є:
Фізична особа-підприємець Дуднікова Людмила Василівна, РНОКПП – 2749718529,
паспорт серія ВР №415706 виданий Ужгородським МУ ГУМВС України в Закарпатській
області, що проживає за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Достоєвського, буд.2,
кв.6.
1.3. Програма «Кешбек» проводиться на умовах цих Правил та відповідно до чинного
законодавства України. Організатор програми «Кешбек» несе відповідальність за
вчинення/не вчинення дій, передбачених цими Правилами та їх наслідками.
2. Право на участь в програмі. Учасники програми
2.1. В програмі «Кешбек» можуть брати участь всі повнолітні дієздатні особи, які постійно
проживають на території України і, які не є працівниками Замовника та/або членами їх
родин. Також не можуть приймати участь у програмі «Кешбек» особи, чиї права та/або воля
обмежені в установленому законом порядку.
3. Місце та строк проведення програми
3.1. Програма «Кешбек» проводиться у Відділенні №4 Повного товариства «Ломбард
Сакура» Качанова А.В. і компанія», яке знаходяться за наступною адресою: Закарпатська
область, місто Берегово, площа Героїв, будинок №6.
3.2. Строк проведення програми «Кешбек»: безстроково.
3.3. Замовник залишає за собою право призупиняти, відновлювати, припиняти проведення
програми «Кешбек» у будь-який момент.
4. Умови участі у програмі
4.1. Протягом строку дії програми «Кешбек», кожна фізична особа, яка є клієнтом ПТ
«Ломбард Сакура» Качанова А.В. і компанія» у момент відкриття, продовження або
закриття договору фінансового кредиту (далі – Договір) може стати учасником програми
«Кешбек».
4.2. Для участі у програмі учасник заповнює анкету учасника та вказує у ній свої дані, а
саме: ПІП, дата народження, РНОКПП, номер телефону, номер банківської картки та
одночасно реєструється для участі у програмі «Кешбек».
4.3. Учасник отримує 3 купони та розповсюджує їх серед своїх знайомих людей.
4.4. Після використання третіми особами купонів з РНОКПП клієнта у Відділенні №4
Повного товариства «Ломбард Сакура» Качанова А.В. і компанія» та виконання своїх
зобов’язань по договору фінансового кредиту, учаснику програми який роздав купони

нараховується грошова винагорода, у розмірі 5 % від сплаченої третьою особою суми за
користування кредитними коштами.
4.5. Нарахування винагороди відбувається один раз на місяць. Виплата винагороди
відбувається шляхом зарахування коштів на кредитну карту вказану в анкеті за умови якщо
в клієнта нараховано не менше 200 (двісті) гривень 00 копійок.
4.6. Третя особа, яка відкрила договір та використала купон, отримує 5 % знижки за
користування кредитними коштами.
4.7. Комісія за переказ коштів на кредитну картку здійснюється за рахунок клієнта.
4.8. У випадку виявлення умисних дій фізичних осіб, які спрямовані на порушення
встановлених правил програми, Організатор вправі анулювати відповідні умови програми.
4.9. Договір укладений під час цієї програми діє до повного виконання всіх фінансових
зобов'язань Сторонами.
5. Джерело отримання інформації про детальні умови програми
5.1. Про детальні умови програми Учасник може дізнатися з цих Правил, що оприлюднені
на сайті: http://lombard-sakura.com, та за телефоном «гарячої» лінії. 0503119416 ☎, яка
працює в робочі дні з 9-00 по 18-00 (дзвінки тарифікуються згідно з тарифами оператора
зв'язку).
5.2. Інформація про програму розміщується на відповідному відділенні Повного товариства
«Ломбард Сакура» Качанова А.В. і Компанія» на інформаційній дошці у вигляді
оголошення, акційних флаєрів, що розповсюджуються Організатором, засобах ЗМІ чи
інших рекламних носіях.
6. Інші умови
6.1. Всі Учасники, приймаючи участь у програмі зобов’язуються дотримуватись і
виконувати ці Правила. Факт участі в цій програмі означає ознайомлення і повну згоду всіх
Учасників з цими Правилами участі в програмі.
6.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, таких
як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни
у законодавстві, що діють в місцях проведення програмі, інші непідвладні контролю з боку
Організатора обставини.
6.3. Беручи участь в програмі, її Учасники надають тим самим свою беззастережну згоду на
публічне розкриття Організатору особистої інформації про Учасників програмі у будь-якій
формі і будь-яким засобом на розсуд Організатора. Особистою інформацією є прізвище,
ім’я, по батькові, місце проживання, фото учасника (за наявності).
6.4. Участь у програмі означає, що Учасник програми підтверджує можливість публікації
інформації про себе (прізвище, ім’я та по батькові) у засобах масової інформації (а також у
мережі Інтернет). Учасники програми погоджуються, що їхні дані можуть бути внесені
Ломбардом до бази даних та надалі використані ломбардом без будь-яких часових
обмежень – у тому числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень
тощо. Своєю участю у програмі усі Учасники погоджуються на проведення фото- та
кінозйомки за їхньої участі, а також погоджуються, що їхні імена та фотографії можуть бути
оприлюднені або використані Ломбардом в будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах,
засобах масової інформації (а також у мережі Інтернет), в тому числі з рекламною метою,
без будь-якої компенсації з боку Організатора.
Голова повного товариства «Ломбард
Сакура» Качанова А.В. і компанія»

__________________ Є. Горинецький

